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शालिमेन सम्राटािी सफेद हत्तीबरोबर मैत्री
होईल असं कुणाला तरी खरं वाटेल का. नाही
वाटत ना, पण बगदादच्या खलीफाने भेट
ददलेल्मया हत्तीबाबत हे घडलं.

हा हत्ती मोठ्या कळपासोबत सोंडते
भलामोठा लाकडी ओंडका घेऊन इजजप्त,
भूमध्य समुद्र पार करून इटलीला पोिला.
ततथनू आल्मप्सच्या बफािळ पवितरांगांमधनू
प्रवास करत शालिमेनकडे जमिनीत पोिला. ह्या
खास पाहुण्याला पाहून शालिमेन भलताि खषू
झाला. त्याने अनेक लहान मुलांशी त्यािी
ओळख करून ददली. शालिमेन त्याला आपल्मया
राजवाड्याबाहेर खास गरम पाण्याच्या
फवाऱ्याने आंघोळ घालायिा. त्याने त्याला
सैन्यदलामध्ये दाखल केले होते आर्ण डॅतनश
शत्रबूरोबरच्या युद्धध्यात हत्तीने पराक्रम
गाजवला होता. ्हातारा झाल्मयावर हत्ती जेव्हा
वारला तेव्हा शालिमेन धाय मोकलून रडला.
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सहा फुटाहून उंि असलेला तो राजबबडंा तरुण
कपडे उतरवून गरम पाण्याच्या तलावात उडी
मारायिा. दसुऱ्या बाजूने एक हत्ती त्या पाण्यात डुबकी
मारून त्याच्याजवळ यायिा. मग दोघेही ममत्र
एकमेकांच्या अगंावर पाणी उडवत मजा करायि.े

कोण बरं होते हे दोघे आनंदी प्राणी? 



अबू शार्लमेन

त्यातील एक होता अबू हत्ती. मुजललम देशातल्मया
बगदाद ह्या शहरातून भलामोठा प्रवास करून आला
होता. आर्ण दसुरा होता शालिमेन सम्राट, तो जमिनीत
आिने येथे भव्य आर्ण पुरातन राजवाड्यामधे राहत
होता. त्यािे युरोपवर राज्य पसरले होते. पण हे दोघे
कुठे बरं भेटले?

मी एक साधा मभक्षू आहे. मला माहीत आहे तेवढे मी
तु्हाला सांगतो. माझ्या गुरंुनी ही गोष्ट मला मलहायला
सांचगतली आहे. मी थोडं तोतरं बोलतो पण गाताना मात्र
मी अडखळत नाही.



शार्लमेन

राजाच्या संग्रहालयातील 
तलवार

शालिमेन उंि, चधप्पाड आर्ण बलदंड होता.
सोनेरी केसाच्या शालिमेनला भरघोस ममश्या
होत्या. आपल्मयाकडे असलेली ताकद आर्ण
सत्ता दशिवण्यासाठी तो नेहमी भलीमोठी
सोन्यािी तलवार बाळगत अस.े

हारुन अर्-रशीद
(763-809 CE)

शालिमेन एक जजज्ञासू व्यजतत होता. पूवेकडील एका महान
राजाबद्धदल त्याने बरेि ऐकले होते. त्याच्याकडे त्याने
मशकण्यासाठी जायिे ठरवले. तो राजा ्हणजेि शख्स बगदादिा
महान खलीफा- हारुन अल-रशीद.



शालिमेनने आपल्मया काही ववश्वासू माणसांना
हारूनच्या दरबारात भेट घेण्यासाठी पाठवले.
जमिनीतून त्यांनी आल्मप्स पविताला वळसा घेऊन
इटलीपयतं हजारो मैलािा प्रवास करत शवेटी बोटीने
भूमध्य सागर पार केला.

भमूध्य सागर बगदाद

कैरो

आचने
(जमलनी) भभक्खूचा मठ

आल्प्स
पर्लत



यूरोपमधनू दतू बग़दादला पोिले तेव्हा ततथले दृश्य पाहून त्यांिे डोळे ववलफारले. ततथल्मया
गल्मल्मयांमध्ये गायक गात होते, ववद्धवान ििाि-वादवववाद करत होते, शकेडो संुदर इमारती, वािनालये,
ममशदी आर्ण आकाशाला मभडणारे िमिमते मनोरे पाहून ते लतब्ध झाले.



हारुन अल-रशीद ह्या सुदंर महान शहराच्या मधोमध एका भव्य
सोनेरी प्रासादात राहत होता. त्याने शालिमेनच्या राजदतूांिं खुल्मया
ददलाने लवागत केल.ं

शालिमेनसारखिे हारुनही जजज्ञासू होता. त्यालाही पजश्िमेच्या
शजततशाली सम्राटाबद्धदल जाणून घ्यायिी उत्सकुता होती.



अनेक आठवड,े मदहने त्यांनी हारूनच्या कलाकार, संगीतकार,
ववद्धवान, गर्णतज्ञ, लथापत्यववशारद, कवी ह्यांच्या बरोबर व्यतीत केला.
सगळे राजदतू हे सगळं पाहून आर्ण जाणून ददपून गेले. ववज्ञान,
वैद्धयकीय, तंत्रज्ञान, कला ह्या अनेक क्षेत्रात बगदादमधल्मया लोकांिे ज्ञान
होते जे युरोवपयन लोकांना अजूनही मादहत नव्हत.े युरोवपयन लोकांसाठी
अनेक मैफफली आर्ण मेजवान्या आयोजजत केल्मया. त्यांच्यासाठी खास बफि
घातलेले गारेगार सरबत बनवले गेले.

हे सगळं लवप्नवत होत!े



शवेटी काही ददवसांनी राजदतूांनी शालिमेनच्या दरबारात परत
तनघण्यािे ठरवले. परंतु हारुन अल-रामशद ह्या खास पाहुण्यांना
ररका्या हाती कसे परत पाठवतील? त्यांनी सम्राट शालिमेनसाठी
अनेक उत्तोमोत्तोम भेटवलतूं मोठ्या पेटाऱ्यात भरल्मया.

हारुनिे भेटवलतू – कृपाण आर्ण तलवार

हारूनने भेट पाठवलेला 
रत्नजडीत फकमती 
पाण्यािा जग

परंतु इततयाि भेटवलतू नव्हत्या काही. 



हारुनने आपल्मया कारागीरांना एक सुंदर घड्याळ बनवण्यािा
आदेश ददला. प्रत्येक तासाला ववपतळेच्या काट्यािा झांजा वाजे व
वेळ सांचगतली जाई. घड्याळाच्या खाली बारा दारे होती. तासािा
काटा वाजला फक त्या तासाच्या समोरिे दार उघडले जाई व
घोड्यावर लवार असलेली बाहुली बाहेर येई.

ते घड्याळ ्हणजे अगदी अरेबबयन नाइट्स च्या गोष्टीतील
जादईु घड्याळि होते.

अजूनही हारूनिे समाधान होत नव्हते.

पजश्िममेच्या महान सम्राटासाठी
अजून एक खास भेट पाठवायिे
हारूनच्या मनात होते.

त्याने भरपूर वविार केला.
वविारांती त्याला वाटले फक आपल्मया
दरबारातील अनमोल आर्ण सुंदर असा
अबू हत्ती शालिमेनसाठी पूणि वेगळी
आर्ण शानदार भेट होईल.



अबू जन्मत: पांढराशुभ्र होता त्यामुळे
तो वेगळा आर्ण अमुल्मय होता. ्हणून
त्याच्या देखरेखीसाठी इसाक नावािा ज्यू
माणूस नेमला होता. इसाकिे खाणे, वपणे,
झोपणे सगळे काही अबूच्या शजेारी अस.े
अबूबरोबर तो सावलीसारखा राहत
अस.ेत्यामुळे साहजजकि अबूबरोबर इसाकही
शालिमेनच्या दतुांबरोबर प्रवासाला तनघाला.



बाकीच्या

मौल्मयवान घड्याळ आर्ण फकमती भेटवलतू असा लवाजमा
घेऊन राजदतू बगदादहून तनघाले. हारूनने ददलेली सवाित
शानदार भेट ्हणजे अबू हत्ती. त्याच्या अबंारीवर ते खास
घड्याळ ठेवण्यात आले.

हा सगळा तांडा इतका संुदर ददसत होता. खरंि हे 
सगळं लवप्नवत वाटत होते! 



पािशे वषािपूवी जनरल हनीबील पलतीस हत्तींना घेऊन
आल्मपस पवितरांगा ज्या मागािने ओलांडून गेला होता त्याि
वाटेने हेही सगळे िालले होते.

कसला अववलमरणीय प्रवास होता तो! उत्तुगं दहममशखरे
आर्ण बाजूला खोल दरी ह्याच्या मधनू जाणारा रलता सुंदर
पण भीतीदायकही होता.



साधारण दोन वषाििा प्रवास करून ८०२ सालातल्मया जुलै मदहन्यात शेवटी
हा तांडा शालिमेनच्या राजधानीत पोिला. देखणा हत्ती आर्ण आगळं वेगळं
घड्याळ पाहून शालिमेन खुश झाला. अबू हत्तीला राजधानीिी सफर घडवली.
इसाकने त्याला लोकांना हवेत सोंड उडवून अमभवादन करायला सांचगतले. जणू
काही त्याला ्हणायिे होते फक मी तु्हाला मुजरा करतो आहे.



शालिमेनने अबू आर्ण इसाकला त्याच्यासोबत
राजवाड्यात राहायला बोलावले. ददवसातून एक-दोनवेळा
तरी शालिमेन आपल्मया नवीन ममत्राला भेटायिा. सकाळी
त्याला खाणे खायला द्धयायिा.

एका मोठ्या तलावात अबुला डुबंण्यासाठी साठी
नेहमी ताजे पाणी ठेवली जाई. शालिमेन आला की
अबू त्याच्या तोंडावर-अगांवर सोंडनेे पाणी उडवी.
इतके सुंदर दृश्य असे त!े



शालिमेन त्याच्याकडे आलेल्मया सगळ्या शाही
पाहुण्यांना, राजा-राण्यांना अबू हत्ती कौतुकाने दाखवी.
त्यांिी मुलेही अबूला पाहून आनंदनू जात. आपल्मया
कलाकारांना त्याने अबुिी चित्रे काढायला सांचगतली.
अबूिी छबी नाण्यांवर तसेि पूणि राज्यातल्मया कापडावर
उमटवली गेली.

आिने शहरात शालिमेनच्या लमारकाजवळ 
असलेल हत्तीच्या डडझाइनि ेकापड ( आता अॅतस-

ला-िॅपेल ्हणून ओळखले जात)े 



अबूच्या अगंावर लष्करी चिलखत घालून शालिमेन
आपल्मया डि शत्रूबरोबर लढाईवर गेला. पांढऱ्या रंगािा हत्ती
पाहून शत्रिूे सैतनक घाबरले आर्ण शलत्र टाकून पळून
घेले. त्यांना वाटले पांढरा हत्ती ्हणजे काहीतरी भुताटकी
आहे.



आता अबूही आपल्मया मालकाप्रमाणे ्हातारा झाला. शालिमेनने
इसाक आर्ण त्याच्यासाठी ऑतसबगि शहरात खास नदीजवळ घर
बांधले. ज्यामुळे अबूला रोज नदीत आंघोळ करता येऊ शकेल.
शालिमेन त्याला अधनू मधनू भेटायला येई. “माझ्या शूर ममत्रा”
्हणून त्याच्या सोंडलेा प्रेमाने थोपटे.



अबूिा साल ८१० ला मतृ्यु झाला. 
आपल्मया खास ममत्राच्या मतृ्यूिी बातमी कळल्मयावर 

शालिमेन खपू रडला. 

पजश्िमेिा महान सम्राट आर्ण पवेूिा एक सफेद हत्ती ह्यांिी इतकी
गाढ मतै्री होईल अशी कुणी कशीतरी कल्मपना केली असेल का?

पण ह्यािे कारण ते दोघेही असामान्य होत.े आहे त्या पररजलथतीत
दोघेही एकमेकांना धरून होत,े समजून घेत होत.े आता तु् ही ्हणाला
एक माणूस आर्ण हत्तीिे असे नाते कसे काय शतय आहे?

पण मी शपथेवर सांगतो फक हे अगदी खरं आहे. समाप्त


